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In de bijlage:
- Vestigingskrantje Kibeo
- Flyer kennismakingsweken
- Opruimdag "Schone Schelde"

Belangrijke data:
16 t/m 27 maart - Kinderkunstweek
Week 12 en 13 - Kennismakingsweken
verenigingen
Week 13 - tentoonstelling Kinderkunstweek

ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn inmiddels weer begonnen na een welverdiende voorjaarsvakantie. Hopelijk heeft
iedereen hiervan genoten na alle drukke weken. Fijn dat we de ouders allemaal weer kunnen
ontmoeten voor de rapportgesprekken.
Denk u nog aan de tevredenheidsmeter? Bij voorbaat dank.
Fijn weekend.
Team Schuttevaer

CARNAVAL

LEERLINGENRAAD

Wat hadden we een heerlijk Carnavalsfeest
met elkaar, vlak voor de voorjaarsvakantie.
Het was écht weer even genieten dat dit kon.
De kinderen zagen er ook dit jaar weer
prachtig uit. Iedereen die het leuk vond
mocht zijn/haar outfit laten zien op de rode
loper. Er keek dit jaar een heus jurypanel
mee. Zij mochten een oorkonde uitdelen aan
een mooi verklede leerling. Dit is zeker
weten gelukt, wat een feest! Speciaal dank
aan onze prins en prinses Carnaval: Bryan en
Loreley.

Graag stelt de leerlingenraad zich aan u voor,
nu zij na tijden van Corona eindelijk weer bij
lekaar mogen komen:

PASEN IN DE
PAROCHIEKERK TE
GOES

Geachte ouders van de Schuttevaer,
Wij hebben hier op school ook een
leerlingenraad. Dit zijn: Michelle en Vico uit
groep 6, Owen en Justin uit groep 7 en Bryan
en Justin uit groep 8.
Wij denken mee met de klassen en vragen wat
hun ideeën zijn. We geven de ideeën door aan
juf Annelies en juf Chantal. Zo bepalen we
mee met de school gebeurd.

Op stille zaterdag 16 april viert men met de
gezinnen al Pasen in de parochiekerk te
Goes. De viering is om 17.00 en wordt
begeleid door het projectkoor van Janny
Dieleman (oud docent van de
muziekschool.) Kinderen kunnen mee
oefenen en dan meezingen in de viering
Vanaf a.s. vrijdag 11 maart vinden de
repetities iedere vrijdag van 16.00-17.00
plaats in de RK Kerk in Goes. Aanmelden is
niet noodzakelijk.

Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl

KINDERKUNSTWEEK

Kijk uit voor die boom, straks valt ie om!
Wel nee joh! Kijk eens verder dan wat je ziet:
onder de grond zit nog veel meer.
Wat dan?
Daar is net zoveel boom als boven de grond,
alleen noem je het anders.
’t Zal wel. Eerst zien dan geloven.
Kom op, ga mee voor bomen in de kunst.
Top!
Dat is nog eens essentieel.
Huh, essentieel?
Je kunt niet zonder.
Op 16 maart start de Kinderkunstweek met als
thema: vertakt en geworteld.
In week 13 bent u van harte welkom in de
school. U kunt onze kunstwerken dan na
schooltijd komen bewonderen.

ACTIVITEITENAANBOD
Op de Schuttevaer vinden wij sporten en
bewegen belangrijk. Ook de gemeente
Reimerswaal zet zich hiervoor in. Vanaf 21
maart aanstaande worden daarom twee
kennismakingsweken georganiseerd. Kinderen
mogen dan gratis deelnemen aan allerlei
buitenschoolse activiteiten: sport, spel, muziek
enzovoorts. Op de activiteitenkalender van de
gemeente Reimerswaal vindt u het complete
aanbod. Ga gerust eens kennismaken!
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Het volgende mededelingenblad
wordt verwacht op
vrijdag 1 april 2022.

